
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., pracoviště Zlín 

nám. TGM 2433, 760 01 Zlín 

 

B-SPOŠ/školní akce 

 

Průvodní dopis před odjezdem: 
 

Vážení studenti, 

 

jsme rádi, že jste se rozhodli zúčastnit našeho seznamovacího kurzu ve Vizovicích a k tomuto 

kurzu vám zasíláme podrobnější informace: 

 

Kurz se uskuteční ve dnech 28. - 30. srpna 2019 v rekreačním středisku Revika Vizovice 

(tel. 577 452 733, www.revika.cz). 

 

Ubytování je v táborových chatkách se společným sociálním zařízením. 

 

Stravování je třikrát denně v jídelně střediska. K dispozici je také minibar s občerstvením. 

Stravování začíná v pondělí obědem a končí ve středu také obědem. 

 

Program kurzu tvoří sportování, branné hry, nenáročná turistika, koupání, společenské hry, 

soutěže. K dispozici jsou 3 hřiště, tenisový kurt, venkovní bazén, minigolf a ohniště. Hlavním 

cílem je seznámení se se spolužáky a chodem školy. 

 

Nezapomeňte s sebou: sportovní oblečení a obuv - min. dva páry (počítejte také                    

s chladnějším počasím a deštěm), hygienické potřeby a osobní léky, přezůvky, baterku, psací 

potřeby, průkaz zdravotní pojišťovny, knihu či společenské hry pro volné chvíle, hudební ná-

stroj, přiměřené kapesné. Při nástupu na kurz odevzdáte Prohlášení zákonných zástupců  

dítěte.  

 

Pokud možno neberte s sebou cenné předměty. Za jejich ztrátu nikdo neručí. Berete-li nějaké 

léky, upozorněte na to třídního učitele. 

 

Ti, kteří budou mít vlastní dopravu, se dostaví do areálu Revika Vizovice ve středu 28. srpna 

do 10:30 hod. Adresa rekreačního zařízení je Lázeňská 1035, Vizovice. 
 

Ti, kteří využijí společnou dopravu, mají sraz ve Zlíně na vlakovém nádraží Zlín – střed  

ve středu 28. srpna v 8:45 hod. Odjezd vlaku je v 8:55 hod. 
 

Pokud byste chtěli přistoupit po trase, je třeba toto oznámit do 26. srpna ve škole nebo na níže 

uvedené telefonní číslo. 
 

Návrat je v pátek 30. srpna odpoledne. Odjezd vlaku z Vizovic je ve 13:22 hod., příjezd  

na nádraží Zlín-střed je ve 13:44 
 

Očekáváme od vás dobrou náladu, chuť soutěžit a bavit se, ale také slušné chování a kázeň. 

Na kurzu je třeba dodržovat veškerá ustanovení Řádu školy. 

 

Kontaktní údaje:  

vedoucí kurzu: Ing. Ondřej Čechman  cechman@spos.cz  mobil: 605 733 615 

třídní učitelé:  Ing. Vladimíra Hlaváčková hlavackova@spos.cz   

   Mgr. Vladimír Stehlík            stehlik@spos.cz 

 

 

Zlín, 16. srpna 2019         Ing. Ondřej Čechman, vedoucí kurzu 



Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., pracoviště Zlín 

nám. TGM 2433, 760 01 Zlín 

 

B-SPOŠ/školní akce 

 

Prohlášení zákonných zástupců: 
 

Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte  

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ................................................................................... 

narozenému: .............................. bytem: ….............................................................................  

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani 
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech 

přišel(a) do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí a je  

schopen(a) se zúčastnit seznamovacího kurzu od 28. do 30. srpna 2019 

Jsem si vědom (vědoma) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo ne-
pravdivé, zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle 

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 185/1990 Sb. a doplňku z roku 1992.  

 V ............................. dne: ……………   Podpis zákon. zástupce:  .............................................. 

Tento list odevzdejte při nástupu k odjezdu. Další případné potíže napište prosím na druhou stranu.   

Bez těchto náležitostí se nemůžete akce zúčastnit!!!  

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

 

Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte  

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ................................................................................... 

narozenému: .............................. bytem: ….............................................................................  

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani 
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech 

přišel(a) do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí a je  

schopen(a) se zúčastnit seznamovacího kurzu od 28. do 30. srpna 2019 

Jsem si vědom (vědoma) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo ne-

pravdivé, zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle 

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 185/1990 Sb. a doplňku z roku 1992.  

 V ............................. dne: ……………   Podpis zákon. zástupce:  .............................................. 

Tento list odevzdejte při nástupu k odjezdu. Další případné potíže napište prosím na druhou stranu.   

Bez těchto náležitostí se nemůžete akce zúčastnit!!!  


